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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Material Akrilik 

 

Akrilik secara visual mirip seperti kaca, namun akrilik ternyata memiliki 

beberapa sifat yang membuatnya terilihat lebih unggul dari kaca dan yang paling 

utama adalah kelenturannya jika dibandingkan dengan kaca. 

Akrilik juga tidak mudah pecah, ringan, mudah untuk dipotong, dikikir, dibor, 

dihaluskan maupun dicat. Akrilik juga dapat dibentuk menjadi berbagai macam 

bentuk yang cukup kompleks dan salah satu metode yang paling sering digunakan 

adalah pembentukan secara termal. Sifat tahan pecah akrilik menjadikannya 

material yang ideal untuk tempat-tempat yang pecahnya material bisa berakibat 

fatal namun di sisi lain tetap menginginkan akses visual seperti pada jendela kapal 

selam. (Arsitag, 2015) 

 
 

 

Gambar 2.1 Material Akrilik 
Sumber : Arsitag, 2015 

 
Terdapat dua jenis akrilik yaitu : 

 

a. Akrilik ekstrusi, yaitu jenis akrilik yang dibuat melalui proses dimana plastik 

cair didorong melewati roller, yang kemudian akan menekan plastik tersebut 

menjadi lembaran saat proses pendinginan. Akrilik jenis ekstrusi ini relatif 

murah, akan tetapi dibalik harganya yang relatif murah terdapat berbagai 

kelemahan dari akrilik jenis ini diantaranya lembaran yang dihasilkan lebih 
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lembut daripada akrilik cetakan, lebih mudah tergores, dan kemungkinan saat 

pembuatan mengandung kotoran. Namun dimasa sekarang banyak akrilik 

ekstrusi yang sudah bermutu sangat baik. Akrilik ekstrusi merupakan pilihan 

yang baik untuk membuat plang, display, dan kegunaan lainnya. Proses 

pembuatan akrilik ekstrusi dapat dilihat pada gambar 2.2. (Arsitag, 2015) 

 

 

Gambar 2.2 Akrilik Ekstruksi 

Sumber : Arsitag, 2015 

 

 
b. Akrilik cetakan, yaitu jenis akrilik yang cenderung memiliki mutu yang lebih 

baik daripada jenis ekstrusi, akan tetapi memiliki harga yang relatif mahal. 

Dalam pencetakan sel, lembar-lembar akrilik tunggal dibuat dengan cara 

menekan plastik cair diantara dua potong pencetak tekan (mold), biasanya 

terbuat dari kaca, yang kemudian dibawa melewati proses pemanasan 

bertahap. Lembar yang dihasilkan lebih kuat daripada akrilik ekstrusi. Proses 

pembuatan akrilik cetakan dapat dilihat pada gambar 2.3. (Arsitag, 2015) 

 

Gambar 2.3 Akrilik Cetakan 

Sumber : Arsitag, 2015
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Tabel 2.1 Daftar Spesifikasi Akrilik 
 
 

Temperatur bending akrilik 140 – 180 ℃ 

Temperatur didih akrilik 232 ℃ 

 

Kalor jenis 1465   𝐽 
𝑘𝑔.𝑘 

Kepadatan akrilik 1170 𝑘𝑔 
𝑚3 

Konduktivitas termal akrilik suhu ruang 0,19  𝑤 
𝑚.𝑘 

Konduktivitas termal akrilik suhu 150 ℃ 2,5   𝑤 
𝑚.𝑘 

 

Sumber : Marga cipta, 2007 

 

 
2.2 Pengertian Bending 

 

Bending merupakan pengerjaan dengan cara memberikan tekanan pada bagian 

tertentu sehingga terjadi deformasi plastis pada bagian yang  diberi tekanan. 

Sedangkan proses bending merupakan proses penekukan atau pembengkokan 

menggunakan alat bending manual maupun menggunakan mesin bending. Pada 

dasarnya proses bending plat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya: (Aris, 

2014)  

a. Angle Bending 

Angle bending merupakan pembentukan plat dengan menekuk bagian tertentu 

pada plat untuk mendapatkan hasil tekukan yang diinginkan. Selain menekuk, 

pengerjaan ini juga dapat memotong plat yang disisipkan dan membuat lengkungan 

sudut sampai kurang lebih memenuhi lembaran. Contoh hasil pengerjaan seperti 

potongan plat bentuk L,V, dan U. 

b. Press Brake Bending 

Press brake bending merupakan suatu pekerjaan bending yang menggunakan 

tekanan dan cetakan. Proses ini membentuk plat yang diletakkan diatas cetakan lalu  
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ditekan oleh penekan dari atas sehingga mendapatkan hasil tekukan yang serupa 

dengan cetakan. Umumnya, cetakan berbentuk W, U, dan ada juga yang memiliki 

bentuk tertentu. 

c. Draw Bending 

Draw bending yaitu pekerjaan mencetak plat dengan menggunakan roll 

penekan dan cetakan. Roll yang berputar menekan plat dan mendorong kearah 

cetakan. Pembentukan dengan draw bending ini sangat cepat dan menghasilkan 

produk lebih banyak, tetapi kelemahannya yaitu pada benda yang mengalami 

spring back terlalu besar akan menghasilkan produk yang kurang maksimal. 

d. Roll Bending 

Roll bending yaitu bending yang biasanya digunakan untuk membentuk 

silinder, atau bentuk-bentuk lengkung lingkaran dari plat logam yang disisipkan 

pada suatu roll berputar. Roll tersebut mendorong dan membentuk plat yang 

berputar secara terus menerus hingga terbentuklah silinder. 

e. Roll Forming 

Dalam roll pembentukan bahan memiliki panjang masing-masing yang 

dibengkokan secara individual oleh roll. Untuk menekuk bahan yang panjang, 

menggunakan sepasang roll berjalan. Dalam proses ini juga dikenal sebagai 

forming dengan membentuk kontur-kontur melalui pekerjaan dingin dalam bentuk 

logam. Logam dibengkokan secara bertahap dengan melewati serangkaian roll. 

Bahan roll umumnya terbuat dari besi baja karbon dan dilapisi dengan krom untuk 

ketahanan agar terhindar dari aus. Proses ini digunakan untuk bentuk-bentuk 

kompleks dengan bahan dasar lembaran logam. Contoh produk yang dihasilkan 

dari pekerjaan ini adalah pipa dan besi pipa. 

f. Seaming 

Seaming merupakan operasi bending yang digunakan untuk menyambung 

ujung lembaran logam sehingga membentuk benda kerja, sambungan dibentuk 

menggunakan roll-roll kecil yang disusun secara berurutan. Contoh hasil 

pengerjaan seaming adalah kaleng,drum,ember. 
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g. Straightening 

Straightening merupakan proses yang digunakan untuk meluruskan logam. 

Pada umumnya, proses ini dilaksanakan sebelum benda kerja dibending. Proses ini 

menggunakan roll yang dipasang sejajar dengan ketinggian sumbu roll yang 

berbeda. 

h. Flanging 

Proses flanging sama dengan proses seaming hanya saja ditujukan untuk 

melipat dam membentuk suatu permukaan yang lebih besar. Contoh hasil pekerjaan 

flanging yaitucover CPU. 

 

2.3 Alat Bending Akrilik Dipasaran 

Saat ini alat bending akrilik sudah terdapat di pasaran, baik pasaran di dalam 

negeri maupun diluar negeri. Berikut ini beberapa deskripsi alat bending akrilik 

yang terdapat di pasaran. 

 

2.3.1 Acrylic Bending Machine Model Solder 

Alat memiliki bentuk seperti solder bertangkai kayu yang memiliki penjepit 

berbentuk sumpit memiliki dimensi 43,5mm x 95mm x 2mm dengan konsumsi 

tegangan sebesar 220v. Kemampuan dari alat ini adalah mampu menekuk akrilik 

dengan ketebalan 2-4mm, dan lebar 95mm. Cara kerja alat adalah dengan 

mensejajarkan sisi akrilik yang akan ditekuk pada penjepit berbentuk sumpit. Sisi 

pada sumpit akan memanas, setelah sisi akrilik mencapai kondisi thermoplastis 

akrilik ditekuk dan didiamkan hingga kembali kesuhu ruang. Alat ini dijual dengan 

kisaran harga US $75atau Rp 1.125.000,- (KURS 1 USD = 15.000,- IDR). Jenis 

acrylic bending machine model solder ditunjukkan pada gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Acrylic Bending Machine Model Solder 
(Annonymus,2017) 

 

2.3.2 Acrylic Bending Machine Model Pemanas Di Tengah 

Alat bending akrilik yang kedua berbentuk kotak yang memiliki celah pemanas 

ditengahnya. Alat ini memiliki berat 15kg dengan material PVC. Temperatur yang 

dapat dicapai yaitu 600℃ dengan konsumsi tegangan sebesar 220v. Mampu 

menekuk akrilik dengan tebal 0.3-10mm, pengukuran sudut manual. Harga alat ini 

sebesar US $ 112 atau Rp 1.680.000,- (KURS 1 USD = 15.000,- IDR). Jenis acrylic 

bending machine yang memiliki pemanas ditengah ditunjukkan pada gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Acrylic Bending Machine Model Pemanas Ditengah 
(Annonymus,2017) 

 

 

2.4 Modus-Modus Perpindahan Panas 
 

2.4.1 Perpindahan Panas Konduksi 

 

Konduksi perpindahan energi panas tidak ikuti dengan zat perantaranya. 

Misalnya Anda menaruh batang baja yang membara ke batang besi lain yang lebih 

dingin. Anda tidak akan melihat besi panas itu berpindah namun baja yang 

semulanya dingin akan ikut menjadi panas. Atau dengan contoh yang lebih simpel, 

yakni satu logam panjang yang dipanaskan. Satu ujung logam panjang yang di beri 
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nama A dipanaskan maka beberapa saaat kemudian ujung yang lain (kita Sebut 

ujung B) juga akan ikut panas. Pemanfaatan  konduksi yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari sendiri bisa dengan mudah kita temukan misalnya saja saat memasak 

kalor berpindah dari api (Kompor) menuju panci dan membuat air mendidih. (frank 

kreith, 1986) 

 

 

 
 
 

Gambar 2.6 Perpindahan Panas Konduksi 

Sumber : frank kreith, 1986 

 

Persamaan yang digunakan (Incropera P Frank, 2007) yaitu : 
 

𝑞𝑘 = 𝑘. 𝐴
𝑑𝑡

𝑑𝑥
         (2.1) 

 

Dimana : 
 

𝑞𝑘 = perpindahan panas konduksi (Watt) 

K = konduktivitas termal bahan ( 𝑤 ) 
𝑚 𝑘 

A = luas permukaan (𝑚2) 

dt 

dx 

= temperatur 

= jarak 

(K) 

(m) 

 
 

Konduksi Pada Balok 

 
Pada umumnya konduktivitas termal berubah dengan suhu, tetapi dalam 

banyak soal perekayasaan perubahannya cukup kecil untuk diabaikan. Untuk kasus 

sederhana aliran panas keadaan steady melalui dinding datar (plane), gradien suhu  
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 dan aliran panas tidak berubah - ubah dengan adanya waktu dan sepanjang lintasan 

aliran panas luas penampangnya sama. Berikut konfigurasi perpindahan panas 

konduksi pada balok. (frank kreith, 1986) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Perpindahan Panas Pada Balok 

Sumber : frank kreith, 1986 

 

Bila aliran panas dinyatakan dengan analogi listrik menjadi: 
 

Gambar 2.8 Analogi Listrik Konduksi Balok 

Sumber : frank kreith, 1986 

 

Maka persamaannya (Incropera P Frank, 2007) menjadi : 

 
  

  𝑞 = −
∆𝑇

𝑅
= −

𝑇2−𝑇1
∆𝑥

𝐾.𝐴

       (2.2) 

 

Dimana : 

q = perpindahan panas konduksi (Watt) 

K = konduktivitas termal bahan ( 𝑤 ) 
𝑚 𝑘 

A = luas permukaan (𝑚2) 

T = temperatur (K) 

x = jarak (m) 
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2.4.2 Perpindahan Panas Konveksi 

 

Konveksi merupakan mode perpindahan panas dimana kondisi energi panas 

dipindahkan ke fluida mengalir pada permukaan di atas aliran heat transfer yang 

terjadi. Mode ini pada dasarnya adalah konduksi di lapisan cairan yang sangat tipis 

pada permukaan dan kemudian bercampur disebabkan oleh aliran tersebut. 

Perpindahan energinya adalah dengan memadukan difusi molekul dan aliran massa. 

Aliran panas tidak bergantung pada sifat-sifat material dari permukaan dan 

hanya bergantung pada sifat-sifat fluida. Namun pada demikian, bentuk dan sifat 

permukaan akan mempengaruhi aliran dan karenanya terjadi perpindahan panas. 

Konveksi bukan murni mode sebagai konduksi atau radiasi dan karenanya 

melibatkan beberapa parameter. Jika aliran ini disebabkan pengaruh eksternal kipas 

atau pompa , maka mode ini dikenal sebagai konveksi paksa. Namun apabila aliran 

ini disebabkan oleh perbedaan suhu pada aliran itu sendiri, maka mode ini dikenal 

sebagai konveksi alami. 

Dalam sebagian aliran panas yang dipindahkan dari satu fluida ke fluida yang 

lain biasanya dipisahkan oleh permukaan padat. Jadi konveksi memindahkan panas 

dari fluida panas ke permukaan kemudian dari permukaan ke fluida dingin. Dalam 

proses disain yang terjadi mode konveksi menjadi mode yang paling penting 

ditinjau dari sudut pandang aplikasi. (frank kreith, 1986) 

 

 
Gambar 2.9 Perpindahan Panas Konveksi 

 
Sumber : Frank Kreith, 1986 
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Persamaan perpindahan panas konveksi (Incropera P Frank, 2007) sebagai 

berikut : 

 

q = h.A (∆T) (2.3) 

Dimana : 

q = perpindahan panas konveksi (Watt) 

h = koefisien perpindahan panas konveksi (   𝑊   ) 
𝑚2 𝐾 

A = luas permukaan (𝑚2) 

∆T = perbedaan suhu (K) 

 
2.4.3 Perpindahan Kalor 

 

Persamaan perpindahan kalor (J P Holman, 1998) sebagai berikut : 

Q = m x c x ∆T (2.4) 

Dimana : 

Q = kalor yang di serap (joule) 

m = massa benda (kg) 

c = kalor jenis (J/kg.k) 

∆T = perbedaan suhu (K) 

 

 


